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1. პერსონალური ინფორმაცია   

გვარი  მახარაშვილი  

სახელი  ლევან  

ელ. ფოსტა  l.makharashvili@seu.edu.ge 

არსებული სამსახურებრივი 

პოზიცია  
იურიდიული კომპანია შპს „DLG&Case“-ის დირექტორი  

 

2. პოზიცია და მიმართულება 

თანამდებობა: 
 

მოწვეული ლექტორი 

 

მიმართულება: სამართალი 

 

3. სხვა განათლება  უმაღლესი  

I  

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

  

  

ფაკულტეტი / სპეციალობა  
იურიდიული ფაკულტეტი/სამართალმცოდნეობა  

  

ჩარიცხვის და დამთავრების 

წლები  
დაწყება (წწ)  დასრულება (წწ)  

2006  მიმდინარე  

მინიჭებული კვალიფიკაცია  

   

დოქტორანტი  

II  

√ 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

  

ფაკულტეტი / სპეციალობა  
იურიდიული ფაკულტეტი/სამართალმცოდნეობა  

  

ჩარიცხვის/დამთავრების წლები  დაწყება (წწ)  დასრულება (წწ)  

2001  2005  

მინიჭებული კვალიფიკაცია  

   

იურისიტი  

  

4. პროფესიული გამოცდილება   

თარიღი (თთ/წწ)  
დამსაქმებელი  

პოზიცია / სამსახურებრივი 

მოვალეობანი  -დან  -მდე  

2016  მიმდინარე  იურიდიული  
კომპანია  შპს „ემელსი 

გრუფ“  

დირექტორი  

2016  მიმდინარე  არასამთავრობო 

ორგანიზაცია 

„კონკურენციის 

ცენტრი“. (Center for  
Competition)   

პროექტების მენეჯერი  

2012  მიმდინარე  იურიდიული კომპანია 

შპს „DLG&Case“  
დირექტორი  
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2011  

  

2012  საქართველოს 

მთავარი  
პროკურატურის 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს 

საზოგადოებრივი 

უსაფრთხოების 

სამსახურებში,   

საგარეო დაზვერვის 

სპეციალურ 

სამსახურში, 

თავდაცვისა და 

სასჯელაღსრულების,  
პრობაციის და  
იურიდიული  
დახმარების საკითხთა 

სამინისტროებში 

გამოძიების საპროცესო 

ხელმძღვანელობის 

დეპარტამენტი  

დეპარტამენტის უფროსი  

2009  

  

2011  საქართველოს 

მთავარი 

პროკურატურის 

იურიდიული 

სამმართველო  

სამმართველოს უფროსი.  

2006  2009  საქართველოს შს 

სამინისტოს 

საგამოძიებო, 

კრიმინალური  

პოლიციის 

დეპარტამენტებში და 

სპეციალური 

ოპერატიული 

დეპარტამენტის 

ნარკოტიკების  

უკანონო ბრუნვის 

წინააღმდეგ ბრძოლის 

სამმართველოში 

გამოძიების საპროცესო 

ხელმძღვანელობის 

დეპარტამენტი   

პროკურორი  
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5. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი  

თარიღი (თთ/წწ)  დაწესებულების 

დასახელება  
სასწავლო კურსი  

/კვლევითი პროექტი  
სწავლების  
საფეხური  -დან  -მდე  

2017  

  

მიმდინარ 
ე  

საქართველო 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი  

იურიდიული რიტორიკა  მაგისტრატურ 
ა  

2012  

  

2014  აღმოსავლეთ ევროპის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი  

კონსტიტუციური 

სამართალი  

ბაკალავრიატი  

2009  

  

2011  ივ. ჯავახიშვილის სახ.  
თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

კონსტიტუციური 

სამართალი  

ბაკალავრიატი  

2007  

  

2010  თბილისის 

ჰუმანიტარული 

უნივერსიტეტი  

კონსტიტუციური 

სამართალი  

ბაკალავრიატი  

  

6. სხვა სახის აქტივობა 

N  აქტივობის დასახელება და აღწერა  

1  ღირსების ორდენი, მინიჭებული საქართველოს პრეზიდენტის N30/05/04 

განკარგულებით.  

2  სასწავლო ვიზიტი ჰააგაში.  (Eurojust, Europol,ICC). (ორგანიზატორი ნორვეგიის კანონის  
უზენაესობის მრჩეველთა მისია საქართველოში - NORLAG) 2011 წელი  

3  სამუშაო შეხვედრა ექსპერტთათვის თემაზე: ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ 

ბრძოლის თანამედროვე მეთოდები (ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა). კიევი,  
უკრაინა. ორგანიზატორი OECD.  (http://www.oecd.org)        2011 წელი  

4  ადვოკატი - საერთო სპეციალიზაცია, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი  

  

  

 

  


